
Kaverukset
Kissa (Felis catus) / Koira (Canis lupus familiaris)
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CO2-NEUTRAALI PUUKUULLOTE SISÄLLE 

INIÖ CO2-neutral trälasyr för inomhusbruk

Vesiohenteinen, luonnonöljyihin perustuva sävytettävä puukuullote sisäkäyttöön. 

Naturoljebaserat vattenburet nyanserbart trälasyr för inomhusbruk.
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INIÖ CO2-neutraali              
puukuullote sisälle 
Vesiohenteinen, luonnonöljyihin perustuva sävytettävä 
puukuullote sisäkäyttöön. Imeytyy hyvin ja suojaa puuta, 
jättäen hengittävän kalvon. Tuote on CO2-neutraali. 
Tuote on valmistettu täysin CO2-neutraalilla tehtaallamme.

Käyttökohteet: Ei sovellu maalien eikä kalvoa muodostavien 
pintakäsittelyaineiden päälle, muille käsitellyille puupinnoille 
suosittelemme koealueen tekoa lopullisen ulkonäön 
varmistamiseksi. Sävytetään kuultavien tuotteidenvärikarttojen 
mukaan.
Esikäsittely / Käyttöohjeet: Puhdista käsiteltävät pinnat kaikesta 
liasta, irtoavasta aineksesta ja pölystä käyttämällä teräs- tai juuri-
harjaa. Käytä sopivia suojakäsineitä. Anna kuivua vuorokauden. 
Sekoita INIÖ:tä hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin myös käytön 
aikana. Sävyerojen välttämiseksi ja yhtenäisen pinnan 
varmistamiseksi on varattava sävytettyä pintakäsittelyainetta 
riittävästi yhteen astiaan sekoitettuna.
Työolosuhteet: Käsiteltävän puupinnan tulee olla kuiva. 
Lämpötilan on oltavayli +5 °C ja ilman suhteellisen 
kosteuden alle 80 %.
Maalaustyö: Maalataan siveltimellä puhtaalle ja kuivalle pinnalle. 
Kaksinkertainen levitys ja kuivaus välillä antaa voimakkaamman 
värin. Levitä INIÖ:tä tasaisesti ja mieluiten yhtäjaksoisesti, jatkos-
kohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen 
huolellisesti. Kalusteet, saunan lauteet ja vastaavat, joissa on 
värjäytymisen riski vaatteille, päällystetään lopuksi 
sävyttämättömällä kerroksella INIÖ:tä.
Kuivumisaika + 20 °C: Kosketuskuiva 2–4 h, seuraava levitys 
vrk:n kuluttua.
Riittoisuus: 7–15 m²/l riippuen pinnan karkeudesta.
Puhdistus: Työvälineet puhdistetaan vahvalla saippualiuoksella 
ja huuhdellaan runsaalla vedellä.
Varastointi: Säilytettävä pakkaselta suojattuna. 
Sulje pakkaus huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.
Huolto-ohjeet: Tarkkaile käsitellyn pinnan kuntoa aika ajoin ja 
suorita huoltokäsittely tarvittaessa.
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Tuotetta ei saa päästää viemäriin, 
vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan 
vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on 
kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.
Tuote kellastuu ajansaatossa, koska sisältää luonnonöljyjä.
Tästä syystä, emme suosittele valkoisia sävyjä.

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/f) on 130 g/l (2010).
INIÖ sisältää VOC enintään 10 g/l.

SUOJELTAVA PAKKASELTA

INIÖ CO2-neutral trälasyr 
för inomhusbruk 
Naturoljebaserat vattenburet nyanserbart trälasyr för 
inomhusbruk. Sugs väl in och skyddar träet. Lämnar 
en diffusionsöppen film. Produkten är CO2-neutral. 
Produkten är producerad i vår helt CO2-neutrala fabrik.

Användningsområden: Lämpar sig inte ovanpå träskydd som 
bildat en film eller ovanpå målarfärg. För andra behandlade träytor 
rekommenderar vi att man behandlar en liten provyta för att 
säkerställa det slutliga utseendet. Nyanseras enligt lasyr-
färgkartor.
Förbehandling / bruksanvisning: Rengör ytorna som ska 
behandlas från all smuts, löst material och damm med en stål- 
eller rotborste. Använd lämpliga skyddshandskar. Låt torka ett 
dygn. Blanda INIÖ väl före användning och då och då under 
användning. Reservera en tillräcklig mängd nyanserad 
INIÖ för en enhetlig yta blandat i ett kärl, för att undvika 
nyansskillnader.
Arbetsförhållanden: Träytan som ska behandlas måste vara torr. 
Temperaturen skall vara över 5 °C och luftfuktighet under 80 %.
Arbetsanvisning: Måla med pensel på en ren och torr yta. 
Behandling två gånger, med torktid emellan, ger en starkare kulör. 
Applicera INIÖ jämnt och fortlöpande för att undvika skarvställen. 
Ändträ behandlas extra noggrant. Möbler, bastubänkar och dylikt, 
där det finns risk för missfärgning av kläder, beläggs slutligen med 
ett onyanserat lager INIÖ.
Torktid vid +20 °C: Beröringstorr 2–4 timmar, 
följande applicering efter ett dygn.
Åtgång: 7–15 m²/l, beroende på ytans grovhet.
Rengöring: Arbetsredskapen tvättas med en stark tvållösning och 
sköljs ordentligt med vatten.
Lagring: Förvaras frostfritt. Stäng burken omsorgsfullt, för att 
kunna användas senare.
Underhållsanvisningar: Kontrollera den behandlade träytans 
skick då och då. Utför en ny applicering vid behov.
Undvik miljöolägenheter: Flytande färgrester lämnas till lokal 
insamlingsplats för farligt avfall. Tomma burkar kan lämnas till 
återvinningsstation.
Produkten gulnar med tiden eftersom den innehåller naturliga oljor. 
Av denna anledning rekommenderar vi inte vita nyanser.

EU:s gränsvärde för VOC (kat. A/f) är 130 g/l (2010).
INIÖ innehåller VOC maximalt 10 g/l.
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